
ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ „СЕЉАК У КАРИКАТУРИ ЈЕЖА 
(1935–1990)ˮ ТАТЈАНЕ МИКУЛИЋ

Од 19. века, па до данас, село, сељаштво и сељачка/народна култура 
представљају значајне симболичке елементе у јавној комуникацији. Побор-
ници романтичарске идеологије приписивали су сељацима улогу чувара 
чистог „народног духаˮ неокаљаног импортованим културним елементима. 
Стога је грађанство нерадо гледало на процесе модернизације на селу, кон-
тинуирано позивајући сеоско становништво на очување традиционалног 
поретка и његових вредности. У Првом светском рату шумадијски сељак из-
растао је у горостасног дива високих моралних вредности, који је способан 
за највеће жртве. Док је доба социјализма било обележено амбивалентним 
односом режима према селу и сељацима, у другој половини осамдесетих и 
у току деведесетих година прошлог века уследели су процеси ретрадицио-
нализације, који су вратили сељаштву одузету светост. Процеси глобализа-
ције, нарочито интензивни након 2000. године, додатно су појачали опште 
тежње за очувањем аутентичности и локалности традиционалних култур-
них елемената.

На изложби „Сељак у карикатури Јежа (1935–1990)ˮ Татјана Микулић 
понудила је широј публици интерпретацију сељака и сељачке културе у са-
тиричној штампи, која до сада није била предмет музеолошких поставки. 
Полазећи од тезе да је Јеж рефлектовао друштвену и политичку стварност, 
ауторка изложбе представила је не само проблеме с којима су се становници 
села у реалности суочавали, већ и конструкцију диферентних колективних 
идентитета отеловљених у лику сељака. Изложба Татјане Микулић такође је 
показала да су у карикатуралним представама одређени делови сеоске одеће 
из Шумадије, пре свега шубаре и шајкаче, имали различите конотације у 
различитим периодима.

С обзиром на дистинктивне црте социоекономског и политичког кон-
текста у којем је излазио најпопуларнији југословенски сатирични лист, 
изложба је била подељена у неколико целина. Предратни период започео 
је 1935. годином, када је и покренут Ошишани јеж. У овом раздобљу ау-
торка је уочила две главне представе сељака. Као представник доминантног 
друштвеног слоја, сељак са шубаром на глави био је конфронтиран грађан-
ству, пре свега политичком естаблишменту, који је овековечен с цилинде-
рима. У карикатурама он је грцао под теретом намета, пореза, те закона и 
уредби које му нису ишле у корист. С друге стране, српски сељак прика-
зан је и као персонификација нације. Тако је, заједно с хрватским и слове-
начким сељаком, коментарисао успон нацизма у Европи, али и различита 
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збивања у земљи, оштро критикујући однародњену политичку елиту. Осим 
тога, као отеловљење српског народа, оспоравао је начин на који је решено 
тзв. хрватско питање. Татјана Микулић установила је да се у овом периоду 
шајкача ретко цртала: она је доминирала на карикатурама чији су актери 
били војници, пре свега ратни војни инвалиди. 

У поратном периоду (1945–1950) Јежеве карикатуре поновиле су успо-
стављени образац доминантних представа сељака, али су њихова значења 
увелико измењена. У складу с владајућом идеологијом карикатуре су пред-
стављале српског сељака са шубаром, који заједно са сељацима других ју-
гословенских народа одевеним у њихове ношње сложно гради нови соција-
листички поредак. Ипак, у сликама општенародног јединства сељак није 
био само представник сопствене нације, већ и друштвеног слоја. Бројне 
карикатуре приказивале су јединство радника и сељака (и „поштене интели-
генцијеˮ) у обнови земље и њеној модернизацији. Сељак са шубаром на гла-
ви био је посвећен и решавању специфичних сељачких питања: описмења-
вању или оснивању земљорадничких задруга. Шајкача на глави сељака била 
је присутна у карикатурама о класним непријатељима – кулацима или про-
тивницима новоуспостављеног режима, разоткривајући њену конотацију с 
четничким покретом Драгољуба Михајловића. 

Како је изложба Татјане Микулић показала на карикатурама у златном 
добу Јежа (1951–1980), фокус се померио са социјалистичке изградње 
земље на животне теме, чиме се број карикатуралних представа сеоског 
друштвеног слоја увећао. Странице Јежа пуниле су карикатуре сељака који 
се искључиво воде профитом и ситно-дућанџијским интересом, или сеља-
ка парничара, који за сваку ситницу покрећу судски спор. Сељак је пред-
стављен као неук у судару с модернизацијским процесима, или невешт у 
руковању различитим техничким уређајима стране и домаће производње, 
које превасходно користи као статусне симболе. С друге стране, сељак је 
био позитиван јунак у карикатурама, које су за тему имале занемаривање 
села и пољопривреде у државним политикама. Како би постигли већи ху-
мористички ефекат, аутори карикатура посредством представа сељака ко-
ментарисали су и актуелне друштвене појаве, попут сексуалне револуције, 
американизације културе, конзумирања опојних дрога или популаризације 
новокомповане народне музике. С појавом Маспока сељак у карикатурама 
Јежа поново је добио националну конотацију, коментаришући политичке 
прилике у Хрватској. Татјана Микулић приметила је да је у свим овим ка-
рикатурама на глави сељака доминирала шајкача, одражавајући фактичко 
стање у руралним подручјима централне Србије. 

У доба кризе (1981–1990) странице Јежа преплавиле су теме исељења 
српског и црногорског становништва с Косова и Метохије. У складу с тим, у 
карикатурама, Србин, Црногорац и Албанац били су представљени у својој 
сеоској/етничкој одећи. По први пут шајкача се јавила и као самостални 
симбол – артефакт националне конотације, који представља легитимни суп-
ститут за особу. На изложби смо имали прилику да видимо и карикатуру с 
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капом у главној улози, која је драмски описала смену идеологија, повратак 
националним вредностима и распад Југославије: посматрајући се у огледа-
лу, мушкарац је одложио титовку и ставио на главу шајкачу. 

Изложба Татјане Микулић била је праћена богатим програмом. Због 
неповољне здравствене ситуације ауторка је снимила пет филмова, краћих 
тумачења изложбе, који су постављени на друштвене мреже Facebook, 
Instagram, као и на Youtube канал Етнографског музеја у Београду. У апри-
лу су снимљена и монтирана три интервјуа с важним саговорницима: глав-
ним и одговорним уредником Јежа Радивојем Бојичићем, колекционаром 
карикатура Гораном Маравићем и карикатуристом Миром Стефановићем. 
Ови интервјуи су широј јавности такође представљени путем интернета, 
посредством друштвених мрежа. Од 15. маја до 3. јуна, када је епидеми-
лошка ситуација постала повољнија, организоване су и четири радионице 
цртања карикатуре за децу и одрасле, које су водили Никола Драгаш и Миро 
Стефановић. Поводом затварања изложбе, 11. јуна одржана је трибина о ка-
рикатури под називом „Шта је смешно?ˮ, на којој су учествовали карикату-
ристи Југослав Влаховић и Марко Сомборац, те Ненад Милосављевић, члан 
редакције Њузнет. Посредством Zoom платформе расправи су се прикљу-
чили и карикатуриста из Црне Горе Дарко Дрљевић и карикатуристкиња из 
Хрватске Наташа Рашовић. 

Ова дизајнерски сведена, али концептуално сложена изложба пред-
стављала је освежење у музеолошкој пракси Етнографског музеја у Београ-
ду. Иако изложбе које широј јавности презентују објекте који досад нису 
виђени, неоспорно имају магичну моћ, а изложба Татјане Микулић потврди-
ла је да се и без „класичнихˮ, опипљивих артефаката могу испричати приче 
које нам омогућују боље разумевање српског друштва и културе. Сама из-
ложба, као и њен пратећи програм, показали су да ауторка разуме савремену 
улогу музеја као места шире интелектуалне и културне дебате. Новонастала 
дигитална архива допринела је доступности знања, увећавајући кредибили-
тет институције у тешким временима пандемије вируса ковид 19. 

Др Данијела Велимировић 
Филозофски факултет у Београду


